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VOORWOORD 

 

Het jaar 2014 is voor Zeekadetkorps Nederland weer een roerig 
jaar geweest. Naast bestuurswisselingen in de korpsen heeft met 
name het hoofdbestuur dit jaar doorgebracht met een nijpend 
gebrek aan mensen om de zaken draaiend te houden. Hans 
Leeflang heeft lange tijd geprobeerd vanuit zijn huidige werkplek 
in Verenigde Arabische Emiraten nog leiding te geven maar de 
grote afstand is gebleken funest te zijn. Gelukkig is op de 
Algemene Raad van november 2014 een, zij het tijdelijke, 
vervanger gevonden die de rol van voorzitter op zich wilde nemen 
in de persoon van Wijnand Kramer, die al eerder de 
voorzittershamer had gehanteerd. U zult begrijpen dat een 
terugblik over 2014 van mijn hand meer een blik zal zijn op het 
volgende jaar. 

Op internationaal niveau is dit jaar deelgenomen aan de ISCA conferentie in Vancouver BC 
Canada. Deelname was nodig om de voorbereidingen te kunnen treffen voor het 
Nederlandse voorzitterschap van ISCA in 2015 waarbij wij ook de conferentie zullen hosten.  

Op financieel gebied is de situatie in 2014 niet verbeterd. Drie jaar na het terugtrekken van 
het Ministerie van Defensie als hoofdsponsor is nog geen nieuwe sponsor aangetrokken. 
Het zal de eerste prioriteit van de voorzitter zijn in 2015 hierin verandering aan te brengen 
opdat wij ook op internationaal terrein weer mee kunnen spelen. 

Ik kijk uit naar 2015 om verschillende redenen. Ten eerste zal onze vereniging dan 60 jaar 
bestaan en dat gaan we zeker vieren. Voorts is het een jaar met grote evenementen. Naast 
de havendagen in Rotterdam zullen we ook proberen pregnant aanwezig te zijn bij Sail 
Amsterdam 2015. Ook de internationale ISCA conferentie die wij zullen organiseren zal een 
hoogtepunt zijn waarbij ik zal proberen ook internationaal te laten zien dat wij ons vak 
verstaan als zeekadet. 

Wijnand Kramer 
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland  
Kapitein ter zee van de technische dienst bd 
 
 



   

 

 2 

1 VERENIGING 

Algemeen 

Het Zeekadetkorps Nederland is een vereniging waarbij plaatselijke stichtingen die een 
Zeekadetkorps in stand houden, zijn aangesloten.  
Het Zeekadetkorps Nederland wil de belangstelling van jongeren vergroten voor de Nederlandse 
nautische bedrijfstak en hen wijzen op de mogelijkheden voor hun verdere ontwikkeling. 

Organisatiemodel 

Het organisatiemodel van het Zeekadetkorps Nederland is historisch gegroeid. In dit 
organisatiemodel zijn degenen die bij de plaatselijke korpsen zijn betrokken uitsluitend te 
beschouwen als vrijwilligers die het werk van deze stichtingen mogelijk maken of als deelnemers 
aan de activiteiten van de stichtingen. Ondanks het gegeven dat de feitelijke verhoudingen nogal 
eens afwijken van de formele verhoudingen is na een brede discussie in de afgelopen jaren over de 
voor- en nadelen van dit organisatiemodel geconstateerd dat er weinig actuele behoefte is om hierin 
wijzigingen aan te brengen. 

Plaatselijke organisaties 

Tot de plaatselijke organisaties behoren verschillende groepen personen. De hoofdlijnen van de 
structuur van de plaatselijke korpsen behelzen ondermeer: 

a. De plaatselijke organisatie bestaande uit: het bestuur, het korps en de overige vrijwilligers; 
b. Het korps bestaande uit: de korpsleiding en de jeugdleden; 
c. De jeugdleden die tenminste 9 jaar oud en ten hoogste 23 jaar oud zijn; 
d. De rangen van ketelbinkie tot en met bootsman zijn uitsluitend voor jeugdleden bestemd. 

Er is geen minimumleeftijd voor de korpsleiding. Echter, bij een normale loop door de rangen ligt de 
leeftijd waarop de rang van schipper kan worden bereikt boven de 18 jaar. 
Bij het vaststellen van de sterkte wordt uitgegaan van zowel het korps als de gehele organisatie. 
Hierdoor wordt een goed beeld verkregen van de personele capaciteit, die noodzakelijk is om de 
activiteiten te organiseren. 

Korpsen 

In het verslagjaar is het aantal korpsen gestegen tot 19. 
Tijdens het landelijk zomerkamp 2011 bleek onder de jeugd 
op Urk veel belangstelling. Het idee om daar een 
zeekadetkorps op te richten sloeg aan. Reeds dat zelfde 
jaar zijn contacten gelegd met het gemeentebestuur en 
verschillende organisaties. Halverwege 2013 lukte het 
voldoende personen bereid te vinden een bestuur te 
vormen. Zij hebben zich breed georiënteerd, onder meer 
door contacten met een zeekadetkorps en deelname aan 
de algemene raad. In samenwerking met het hoofdbestuur 
heeft het bestuur intensief aan de organisatorische 
aspecten gewerkt. Op 4 april van het verslagjaar is de 
stichting Zeekadetkorps Urk formeel opgericht. Daarna 
vond de vorming van een korpsleiding en de werving van 
jeugdleden plaats. Reeds bij het landelijk zomerkamp 
hebben enkele Urker jongeren aan activiteiten 
deelgenomen. Na de zomer zijn de korpsactiviteiten 
gestart. Tijdens de algemene raad van 1 november 2014 
werd het Zeekadetkorps Urk toegelaten als lid van de 
vereniging Zeekadetkorps Nederland. Aan het eind van het jaar telde het korps reeds 17 
zeekadetten en ketelbinkies en 5 kaderleden. 
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Kader 

Tot de korpsleiding worden gerekend alle 
functionarissen in de rang vanaf schipper. De 
leiding mag maximaal 40% van de korpssterkte 
bedragen. Bij het bepalen van dit maximum is er 
rekening mee gehouden dat bij veel korpsen 
varenden deel uit maken van de leiding. Deze 
uitgangspunten worden nog in het huishoudelijk 
reglement vastgelegd. Over de gehele organisatie 
berekend vormt de korpsleiding 31% van de 
korpssterkte. In het verslagjaar is de variatie tussen 
de korpsen – zowel naar beneden, als naar boven 
– toegenomen. Bij één korps ligt het percentage 
onder 20. Bij drie korpsen maakt de korpsleiding op 31 december meer dan 40% van de korpssterkte 
uit. Bij twee van deze korpsen is het ledental zeer gering en dien ten gevolge de overschrijding fors. 
Het hoofdbestuur ondersteunt deze korpsen om het ledental te verhogen.  
Voor de aansluiting van de zeekadetactiviteiten op de nautische praktijk is het waardevol dat veel 
kaderleden werkzaam zijn in de nautische sector of dat zijn geweest. In toenemende mate zijn 
nieuwe officieren vaak zelf zeekadet geweest. Zij brengen veel ervaring mee. De schippers en 
opperschippers zijn, een uitzondering daar gelaten, allen zelf zeekadet geweest. 
De kwaliteit van de korpsleiding is van essentieel belang voor het functioneren van de 
Zeekadetkorpsen als jeugdorganisaties. Die kwaliteit is hoog. Kwaliteitsbevordering vindt plaats door 
begeleiding binnen de korpsen en door deelname aan landelijke kadercursussen. 
De rapportage van de in november 2013 in Harlingen gehouden landelijke kaderdag is breed 
uitgerold. Alle deelnemers hebben een boekwerkje met de volledige rapportage ontvangen met een 
oproep zich aan te melden voor werkgroepjes die de uitwerking ter hand nemen.. Daarnaast is dit 
boekwerkje via de leden van de algemene raad, de besturen en de commandanten en eerste 
officieren verspreid. Uiteraard staat de rapportage op het (besloten) intranet. Inmiddels is een 
werkgroep logistieke dienst gevormd. Deze werkgroep is planmatig aan de slag gegaan. In de loop 
van 2015 zullen de eerste resultaten zichtbaar worden. Deze werkgroep moet tevens als pilot 
worden gezien voor de overige werkgroepen, die nog moeten worden ingesteld. Daarnaast hebben 
de kaderdag en de rapportage daarover merkbaar geleid tot activiteiten in de korpsen en tussen 
korpsen onderling. 

Besturen en overige vrijwilligers 

De bestuursleden van de plaatselijke Zeekadetkorpsen hebben geheel verschillende achtergronden. 
Bestuurlijke kwaliteiten zijn uiteraard belangrijk. Daarnaast brengen zij speciale vakkennis en 
relaties met onder meer de nautische wereld mee. Regelmatig wordt voor de bestuursfuncties een 
beroep gedaan op oud korpsleden, die direct aansluitend tot het bestuur toetreden of na enige jaren 
bereid zijn zich weer voor het korps in te zetten. De besturen worden gestimuleerd om tenminste 
één korpslid in het bestuur op te nemen. Aan het eind van het verslagjaar is deze combinatie in zes 
korpsen aanwezig. Dat is na een dip in 2013 weer een toename. In drie gevallen is een gebrek aan 
voldoende krachten om alle functies te bezetten directe aanleiding voor zo’n combinatie. Aan het 
einde van het verslagjaar tellen de plaatselijke organisaties 77 bestuursleden, waaronder zes 
korpsleden. Bij twee korpsen bestaat het bestuur uit het minimumaantal bestuursleden van 3, bij drie 
korpsen is het aantal slechts 2 (bij één korps zeer tijdelijk). 
Naast de vrijwilligers, die een bestuursfunctie vervullen of lid zijn van de korpsleiding, kennen de 
korpsen nog een grote groep vrijwilligers. Zij zijn van grote waarde voor het groot onderhoud van de 
schepen en voor belangrijke aanvullende taken, zoals opleidingen. Aan het eind van het verslagjaar 
waren 69 vrijwilligers bij 16 korpsen actief. Het aantal vrijwilligers per korps verschilt sterk, van 1 tot 
16. Er is geen relatie tussen het aantal vrijwilligers en de grootte van het korps. Naast deze ‘vaste‘ 
vrijwilligers leveren ook bij bijzondere activiteiten, zoals de kampen, vrijwilligers – soms ouders – 
een bijdrage. Ook zeer welkom is de hulp die de korpsen bij de actie NLdoet krijgen. 
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Omvang Organisatie 

De totale korpssterkte is gelijk gebleven. Door de komst van het ZKK Urk betekent dit dat de 
gemiddelde korpssterkte licht is gedaald naar 26. Dit is zeker niet een daling bij alle – reeds 
bestaande – korpsen. De schommelingen per korps, die eigen zijn aan een jeugdorganisatie, zijn 
zeer uiteenlopend. Het meest opvallend is een aanwas in een van de korpsen met een derde van 
de sterkte. Bij drie korpsen was de sterkte aan het eind van het jaar erg laag, bij twee daarvan lijkt 
dit structureel. Die korpsen krijgen begeleiding vanuit het hoofdbestuur. Het aantal leden in de 
leeftijdsgroep tot en met 17 jaar is nagenoeg gelijk gebleven. 
 
Onderstaande tabel is een weergave van de sterkte per 31 december 2014. 
korps: korpsleiding en jeugdleden; 
organisatie: bestuur, korps en overige vrijwilligers. 
 

  sterkte per 31-12    sterkte per 31-12 
  korps organisatie    korps organisatie 

 Alkmaar 44 52   IJmond 21 28 

 Amsterdam 15 22   Lemmer 26 32 

 Arnhem 26 30   Maassluis 38 46 

 Delfzijl 15 27   Moerdijk 20 25 

 Den Haag 11 12   Rotterdam 25 36 

 Den Helder 22 27   Schiedam 23 32 

 Gouda 32 39   Urk 22 25 

 Harlingen 50 72   Vlaardingen 30 34 

 Heerhugowaard 21 25   Waalwijk 18 24 

 Hellevoetsluis 28 39      

Subtotaal korpsen      487   627 

 Landelijke organisatie     9 

Totaal Zeekadetkorps Nederland       636 

 
Aan de in het beleidsplan genoemde actiepunten is verder gewerkt. 
Aan het eind van het verslagjaar waren in zeven korpsen ketelbinkies, dat is een toename met één. 
Op de website (rubriek intranet) is ruimte om ervaringen met dit project uit te wisselen. Volgende 
stappen zijn het afstemmen van de (opleidings)programma’s voor deze jongste korpsleden en het 
ontwikkelen van op hen toegespitste activiteiten. Deze stappen, die ook tijdens de landelijke 
kaderdag naar voren kwamen, konden nog niet worden genomen.. Bij de landelijke roeiwedstrijden 
op 24 mei werden extra activiteiten georganiseerd, die ook voor de jongste korpsleden aantrekkelijk 
zijn.  
Er is weer intensief overleg met de KVNR geweest over het project Zeebenen in de Klas. In 
toenemende mate verzorgen leden uit onze organisatie (korpsleiding en vrijwilligers) deze lessen. 
Tegen het einde van het jaar is de afspraak gemaakt dat bij de lessen ook informatie wordt gegeven 
over het Zeekadetkorps. Ons leaflet (A3 poster) wordt toegevoegd aan het materiaal dat de 
leerlingen krijgen. 
Aan het vergroten van de bekendheid van het ZKKNL en zijn doelstellingen is permanent gewerkt. 
Dit zijn steeds kleine stapjes, die bij voortduring moeten worden gezet. (Zie ok hoofdstuk 5 Public 
relations.) 
Steeds vaker worden plaatselijke activiteiten in een nationale context geplaatst. Op de website en 
de Facebook pagina van het ZKKNL is dit steeds duidelijker zichtbaar. Bij plaatselijke 
promotieactiviteiten begint dit usance te worden. Vooral in Zuid-Holland, en speciaal het 
Rijnmondgebied, zijn resultaten hiervan aantoonbaar. 
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2 ALGEMENE RAAD 

De algemene raad is in 2014 twee maal bijeen geweest. Kort voor de voorjaarsvergadering kregen 
wij te horen dat wij door organisatorische wijzigingen bij Defensie geen gebruik meer kunnen maken 
van de ‘Van Braam Houckgeestkazerne’ te Doorn. Vanaf 1997 is het ZKKNL daar regelmatig te gast 
geweest. Omdat wij snel voor een andere centraal gelegen locatie moesten kiezen, is de vergadering 
gehouden in de Bergkerk te Amersfoort. Voor de najaarsvergadering viel de keus op de Fonteinkerk, 
eveneens te Amersfoort. 

Voorjaarsvergadering 

De voorjaarsvergadering stond in het teken van de behandeling van het jaarverslag 2013 en de 
jaarrekening over dat jaar. Tevens werd teruggekoppeld naar de zeer succesvolle landelijke 
kaderdag op 23 november 2013. Uiteraard kwamen ook lopende zaken aan de orde, zoals 
samenstelling hoofdbestuur, inschakeling van de heer Kramer voor ISCA-conferentie en Sail 
Amsterdam, oprichting ZKK Urk, CTV en jubileumvering in 2015.Omdat de voorzitter langdurig in 
het buitenland verblijft, heeft de vicevoorzitter de heer A. Bosman, deze vergadering op snelle en 
vakkundige wijze voorgezeten. 

Najaarsvergadering 

De najaarsvergadering begon met de samenstelling van het hoofdbestuur waarbij de heer W.J. 
Kramer als voorzitter is benoemd. Het belangrijkste besluit was het toelaten van de stichting 
Zeekadetkorps Urk als lid van de vereniging Zeekadetkorps Nederland. De raad heeft het 
beleidsplan 2015-2017 vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat later uit dit plan speerpunten worden 
gekozen. Ook heeft de raad de begroting voor 2015 vastgesteld. Deze begroting omvat een 
verhoging van de contributie, die de aangesloten korpsen aan de vereniging betalen, van € 1,50 per 
persoon, waardoor de contributie nu € 10,00 per persoon per jaar is. De raad heeft het huishoudelijk 
reglement aangepast zodat per 1 januari 2015 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht wordt 
voor alle benoemingen tot lid van het hoofdbestuur of een plaatselijk bestuur, tot commandant of 
overig lid van de korpsleiding en voor benoemingen van overige vrijwilligers. Ook is gesproken over 
gezamenlijke deelname aan Sail Amsterdam en over de collectieve verzekeringen. 
De start van de vergadering was onder leiding van de vicevoorzitter de heer G. de Bock waarna de 
nieuw benoemde voorzitter het overnam..  
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3 HOOFDBESTUUR 

Samenstelling 

Op 5 april 2014 is de heer J.C.H. de Neef toegetreden tot het hoofdbestuur. Hij is belast met de 
portefeuille Techniek en Veiligheid, een welkome invulling van een reeds lang bestaande vacature. 
De heer A. Bosman is, op zijn verzoek, per 19 juni 2014 ontslag verleend. Hij vervulde de functie 
van vicevoorzitter, doch kon daarvoor onvoldoende tijd vrij maken. Per 5 juli 2014 is de heer S.J. 
Brandsma ontslag verleend als lid van het hoofdbestuur, onder dankzegging voor het vele werk dat 
hij voor de vereniging Zeekadetkorps Nederland heeft verricht. De heer Brandsma blijft gelukkig wel 
beschikbaar om het hoofdbestuur te ondersteunen bij specifieke projecten. Vanaf de datum ontslag 
van de heer Brandsma heeft de penningmeester, de heer W. Oosterom, tevens als secretaris ad 
interim opgetreden. De heer G.H. van Beest heeft in de loop van november de rol van secretaris op 
zich genomen. 
 
De voorzitter, de heer H.M. Leeflang verblijft voor zijn werk langdurig in het buitenland en heeft 
daarom verzocht hem tijdelijk van het voorzitterschap te ontheffen. De heer W.J. Kramer, oud 
voorzitter van de vereniging Zeekadetkorps Nederland, is bereid gevonden om tijdelijk deze functie 
weer op zich te nemen. Op 1 november 2014 verleende de algemene raad de heer Leeflang 
daarom ontslag als voorzitter onder gelijktijdige benoeming tot lid van het hoofdbestuur. 
Tegelijkertijd werd de heer Kramer benoemd tot voorzitter. Tevens werd op die dag de heer G.H. 
van Beest benoemd tot lid van het hoofdbestuur. Hij zal binnen het hoofdbestuur de rol van 
secretaris gaan vervullen. 
De samenstelling van het hoofdbestuur voldoet aan de in het beleidsplan 2014-2016 gestelde doel. 
 
De gedachtevorming in het hoofdbestuur over de vraag of een projectmatige aanpak van duidelijk 
afgegrensde taken door – al dan niet permanente – projectgroepen de voorkeur verdient boven de 
huidige werkwijze met permanente commissies voor ruime taakgebieden, is voortgezet. Dit is nog 
niet afgerond. Er is belangstelling vanuit de plaatselijke organisaties om zich voor projectmatige 
aanpak in te zetten. Dit kwam onder meer tot uitdrukking bij de organisatie van het zomerkamp, de 
wedstrijden om de Gouden Pollepel en de voorbereiding van het jubileum in 2015. 

Contacten 

In de loop van het jaar hebben leden van het 
hoofdbestuur verschillende korpsen bezocht. 
Soms is het bezoek om het korps ondersteuning 
te bieden, veelal vooral om de banden te 
onderhouden. In het bijzonder het nieuwe korps 
Urk kreeg aandacht van het hoofdbestuur. 
Daarnaast zijn leden van het hoofdbestuur 
aanwezig geweest bij landelijke wedstrijden, 
gezamenlijke activiteiten en plaatselijke 
evenementen. Die contacten, waarbij het 
mogelijk is alle geledingen in de korpsen te 
spreken, bevorderen het onderling begrip. Veel 
contacten gaan per e-mail of telefoon. De 
persoonlijk contacten zijn van grote waarde als aanvulling daarop. Voor de informatievoorziening 
naar de korpsen speelt het intranet een belangrijke rol. Het open gedeelte van het intranet is 
toegevoegd aan de website zodat het makkelijker bereikbaar is. Een nieuw fenomeen is de rol die 
Facebook in de interne communicatie speelt. Het is makkelijker geworden grote groepen korpsleden 
snel te bereiken. 
De leden van het hoofdbestuur hebben contacten onderhouden met organisaties, die voor het 
functioneren van het Zeekadetkorps Nederland van groot belang zijn. De relatiedag bij het landelijk 
zomerkamp speelt hierbij een speciale rol. In het bijzonder de nieuwe voorzitter en de vicevoorzitter 
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hebben zich gericht op het verstevigen van de contacten met onze hoofdsponsor en andere 
nautische organisaties. Informele contacten zijn hierbij zeer nuttig. 

Sponsoring 

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), heeft de jaarlijkse vaste subsidiëring 
voortgezet. In september heeft de KVNR besloten met ingang van 2015 de subsidie te verhogen. 
Een zeer welkom gebaar. De steun van de redersvereniging is essentieel om een verantwoord beleid 
te kunnen uitvoeren. Wij zijn de KVNR zeer erkentelijk voor de ondersteuning. 
Voor het herstellen van de ingrijpende bezuinigingen na de forse vermindering van de subsidie 
inkomsten in 2013 en de gewenste intensivering van het beleid, waaronder het inspelen op nieuwe 
wettelijke en maatschappelijke eisen, is geen ruimte. Een zeer actief beleid voor werving van 
sponsoren blijft dan ook noodzakelijk. 
 
Op 1 november heeft de algemene raad besloten de contributie met ingang van 2015 te verhogen. 

Vergaderingen 

Het hoofdbestuur heeft ook dit jaar zeven maal een vergadering gehouden. Voor een efficiënte 
tijdsbesteding worden soms zaken door de meest betrokken leden van het hoofdbestuur behandeld. 
Daarnaast maakt het hoofdbestuur voor overleg en besluitvorming waar mogelijk gebruik van e-mail, 
zo nodig aangevuld met telefonisch contact. 
 
Aan een aantal thema’s is bijzondere aandacht besteed: 
 
a) Samenstelling hoofdbestuur. 
b) Vervolg landelijke kaderdag. 
c) Samenstelling en begeleiding kader. 
d) Kaderopleidingen. 
e) Oprichting ZKK Urk en aanschaf korpsschip. 
f) Jubileum 2015. 
g) Sail Amsterdam 2015. 
h) ISCA-conferentie 2015 
i) Enkele korpsen hebben op verzoek extra – soms intensieve – aandacht gekregen. 
 
De verplichting een Verklaring Omtrent Gedag (VOG) te overleggen, zoals in het beleidsplan 2014-
2016 voorzien, is ingevoerd. 
 
In één korps is een proef genomen met een light scan. Dit project is nog niet over de korpsen 
uitgerold zoals in het beleidsplan 2014-2016 was voorzien. Wel is conform het beleidsplan in de 
incidentele contacten met de korpsen over de vitaliteit gesproken en daarbij hulp geboden. 

Onderscheidingen 

Het Zilveren Koggeschip is toegekend aan mevrouw M. van 
Wageningen-van Rijsbergen vanwege de wijze waarop zij zich 
gedurende een zeer lange periode heeft ingezet voor het 
Zeekadetkorps Nederland. Zij heeft verschillende functies 
vervuld waaronder drie jaren commandant Zeekadetkorps 
Heerhugowaard en vijf jaren eerste officier Zeekadetkorps 
Harlingen. In die functies heeft zij bij herhaling bijzondere 
initiatieven genomen. Als initiatiefnemer en eerste voorzitter 
van de Public Relations Groep van het Zeekadetkorps 
Nederland heeft zij op voortreffelijke wijze een aanzet gegeven voor het pr-beleid van het 
Zeekadetkops Nederland. Met haar inzet levert zij een belangrijke bijdrage, direct en indirect, aan 
de vorming van de zeekadetten en aan het bij hen aankweken van belangstelling voor Nederland 
als maritiem land en de mogelijkheden die er daarbij zijn voor hun verdere ontwikkeling.  
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Het Zilveren Koggeschip is toegekend aan de heer D.L. Glasz wegens de 
wijze waarop hij zich gedurende een zeer lange periode heeft ingezet voor 
het Zeekadetkorps Nederland. Hij heeft verschillende functies vervuld 
waaronder secretaris en voorzitter van het Zeekadetkorps Willem Ruys te 
Arnhem. Daarnaast heeft hij vanuit zijn bedrijf gedurende vele jaren en nog 
steeds met een geweldige inzet de verzekeringen van het Zeekadetkorps 
Nederland en de aangesloten plaatselijke korpsen beheerd. In het bijzonder 
bij claims als gevolg van zeer lastige schadegevallen heeft hij zeer 
volhardend de belangen van de korpsen verdedigd. Daarbij heeft hij niet 
geschroomd voor eigen risico bijzondere wegen in te slaan. Met zijn inzet 
maakt hij het mogelijk dat de korpsen niet onnodig worden belast en daardoor 

geremd in hun taak voor de vorming van de zeekadetten en het bij hen aankweken van 
belangstelling voor Nederland als maritiem land en de mogelijkheden die er daarbij zijn voor hun 
verdere ontwikkeling. 
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4 COMMANDANTENVERGADERING 

 
De commandantenvergadering is in 2014 twee maal bijeen geweest. Zowel in de voorjaars- als in de 
najaarsvergadering zijn uiteenlopende belangrijke praktische onderwerpen besproken: brandstof, 
schepen, tenue, activiteiten etc. Maar bovenal gaan de commandanten vergaderingen over de 
organisatie van het nationale zomerkamp. De contacten tussen commandanten en het hoofdbestuur 
zijn frequent en vinden voor een groot deel plaats via e-mail en telefoon. Voor persoonlijke contacten 
komen leden van het hoofdbestuur bij korpsen op bezoek en ontmoeten zij de commandanten bij 
gemeenschappelijke activiteiten. Normaal gesproken is de voorzitter van de 
commandantenvergadering een lid van het hoofdbestuur en tevens de commandant zomerkamp. In 
2014 is de voorjaarsvergadering voorgezeten door dhr. T. Gijsman, die dhr. Leeflang verving 
vanwege zijn verblijf in het buitenland. In het najaar is de vergadering voorgezeten door 
vicevoorzitter G. de Bock. 
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5 PUBLIC RELATIONS 

Presentatie 

Voor het derde jaar is de landelijke promotiestand 
veelvuldig ingezet voor de presentatie van de 
zeekadetkorpsen bij publieksevenementen. De 
stoere achterwand trekt direct de aandacht en toont 
waar de korpsen voor staan. Op de kleurrijke 
zijpanelen komen de veelzijdige activiteiten van 
zeekadetten goed in beeld. Soms kan een verzoek 
om de stand in te zetten niet worden gehonoreerd 
doordat evenementen samenvallen. Enkele keren 
hebben korpsen afgezien van inzet omdat de 
reisafstand te groot is (de stand moet bij de vorige 
gebruiker worden afgehaald). Deze knelpunten 
zouden in belangrijke mate kunnen worden verlicht door de aanschaf van een tweede stand. De 
mogelijkheid voor de stand een tent aan te schaffen heeft zich nog niet voorgedaan. De korpsen 
hebben de mogelijkheid voor de voorzijde van de tafel een afbeelding van het eigen korpschip aan 
te schaffen. Dit jaar heeft één korps dat gedaan. 
De staande banners, waarop steeds een korps in beeld wordt gebracht, spelen een belangrijke rol 
bij presentaties aan het publiek. Doordat de lay-out van alle banners gelijk is, kunnen zij ook zeer 
goed in combinatie worden gebruikt. Dit kan als korpsen samenwerken en is ook mogelijk door de 
tweede set, die centraal wordt beheerd, te gebruiken. Opnieuw heeft een combinatie van 5 á 6 
banners de stand, die elders was ingezet of zich op te grote afstand bevond, vervangen. 
Het promotieleaflet (A3 poster met op de keerzijde de folder) is herdrukt, nu met een jubileumwimpel. 
De serie Van zeekadet tot … is – zowel op de website als in de informatiemap – uitgebreid met Van 
zeekadet tot stuurman/DPO in de offshore. De bijdrage … tot korporaal technische dient is 
omgevormd in ... tot onderofficier technische dienst. Verdere uitbreiding, zoals in het beleidsplan 
2014-2016 genoemd, kon nog niet worden gerealiseerd daar de totstandkoming van bijdragen meer 
begeleiding vergt dan voorzien. Wel zijn voor twee korpsen inlegvellen met plaatselijke gegevens 
voor de informatiemap gemaakt. Door die inlegvellen te combineren met de – al bestaande – 
bijdragen van leden van die korpsen wint de map aan waarde voor plaatselijk gebruik. 

Evenementen 

Ook dit jaar was de deelname aan de Wereldhavendagen in Rotterdam weer een hoogtepunt van 
de gezamenlijke presentatie. Aan de Wilhelminapier bij hotel New York lagen de Assam II (ZKK 
Vlaardingen), Betelgeuze (ZKK Rotterdam), Rigel (ZKK Maassluis) en Zeefakkel (ZKK 
Hellevoetsluis). Voor de presentatie van het Zeekadetkorps Nederland en de organisatie van 
jeugdspelen kregen deze korpsen hulp van de korpsen Alkmaar en Schiedam. Ruim 100 korpsleden 
waren in touw. Doordat het nieuwe marinevaartuig Karel 
Doorman net om de hoek lag was het dit jaar drukker dan 
anders. Het ZKKNL werkte ook dit jaar samen met de KVNR, 
die met het project “Zeebenen gezocht” aanwezig was. Door 
de aanwezigheid van de Karel Doorman was “Werken bij 
Defensie” in de buurt van de zeekadetten en de KVNR komen 
staan.. Een aantrekkelijke combinatie om jongeren 
enthousiast te maken voor het werken op het water. Voor de 
zeekadetten was een topper het bezoek op zondagmiddag 
aan de 205 meter lange Karel; Doorman. Dit Joint Support 
Ship was toen nog niet officieel in dienst. 
Het was dit jaar nog niet mogelijk aan een tweede groot evenement deel te nemen zoals in het 
beleidsplan 2014-2016 genoemd. Dit jaar is al wel gestart met de voorbereiding van deelname aan 
Sail Amsterdam 2015. Het hoofdbestuur heeft hiervoor de oud-voorzitter de heer W.J. Kramer (sinds 
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november opnieuw voorzitter) aangetrokken. Hij heeft al contacten gelegd met de organisatie van 
Sail en een globale opzet voor de gemeenschappelijk deelname geschetst. 

Jubileum 

Voor de viering van het 60-jarig jubileum van het 
Zeekadetkorps Nederland in 2015 is aansluiting 
gezocht bij het evenement Gouda Waterstad 2015; In 
deze plaats is destijds het eerste Zeekadetkorps 
opgericht. De pijlers voor de jubileumvering zijn zullen 
zijn: een feest voor alle zeekadetten, een reünie voor 
oud-leden en presentatie en naamsbekendheid van het 
ZKKNL. Vanaf het midden van het jaar is elk kwartaal 
een jubileumgroep vanuit verschillende korpsen 
bijeengekomen. Aan het eind van het verslagjaar 
ontstond een duidelijk beeld van het jubileum: 

minisymposium voorafgaande aan de viering, evenement op 20 juni op en bij de IJsselkade met 
diverse activiteiten en schepen en een afsluitend feest op die dag. Om dit te realiseren is 
samenwerking gezocht met verschillende – nautische – organisaties. In december is besloten dat 
de jubileumgroep vervolgens maandelijks bijeenkomt. 

Website 

De website bestaat uit een open website en een besloten intranet. Medio 2013 hebben wij een 
gedeelte van het intranet voor iedereen opengesteld door op de inlogpagina een algemene 
gebruikersnaam met wachtwoord te plaatsen. Deze stap was vooral om de informatie toegankelijker 
te maken voor zeekadetten, de onderofficieren, die niet tot de leiding behoren, en de vrijwilligers. 
Die maatregel was een tussenstap naar betere bereikbaarheid van de informatie over het 
Zeekadetkorps voor iedereen. Vanaf 1 januari zijn de ‘Berichten’ van het besloten intranet als 
‘Nieuws voor kadetten’ overgebracht naar de website. Vervolgens zijn in het eerste halfjaar alle voor 
iedereen toegankelijke pagina’s van het besloten intranet overgebracht naar de website. Daarvoor 
is een nieuwe rubriek ‘Intranet’ ingesteld. Bij deze overheveling hebben wij veel aandacht besteed 
aan de leesbaarheid en aantrekkelijkheid van de nieuwe pagina’s. 
Om de website aantrekkelijk te houden plaatsen wij regelmatig nieuwsberichten. Die berichten zijn 
gesplitst in algemene nieuwsberichten, nieuws uit de korpsen en nieuws voor kadetten. De rubriek 
nieuws uit de korpsen is belangrijk om ‘kleur’ te geven aan de vele activiteiten. Het zijn vaak die 
berichten over bv. bezoeken aan bedrijven en schepen, die de relatie met de nautische sector in 
beeld brengen. Wij hebben 29 berichten geplaatst in de rubriek Nieuwsberichten, 18 in de rubriek 
Nieuws uit de korpsen en 97 in de rubriek Nieuws voor kadetten. Input vanuit de korpsen van content 
is voor alle rubrieken en in het bijzonder voor de rubriek Nieuws uit de korpsen het grote 
aandachtspunt om de website succesvol te houden.  

Media 

Op het Twitter account dat wij sinds 2012 gebruiken, hebben wij dit jaar 65 tweets geplaatst. De 
belangstelling voor dit account groeit nog steeds. De berichtjes trekken ook buiten onze organisatie 
aandacht. De berichtjes zijn meestentijds verwijzingen naar onze website. Een grote vlucht heeft het 
gebruik van dit medium voor ons (nog) niet gehad. De belangstelling onder jongeren voor nieuwe 
ontwikkelingen zal daarbij een rol spelen. 
Op de Facebook pagina, die wij in de tweede helft van 2012 zijn gestart, is het bezoek ook dit jaar 
fors toegenomen. Enige honderden personen zien de kleinere berichten terwijl de meeste berichten 
door gemiddeld 500 personen worden gezien. Af en toe zijn er flinke uitschieters. Dat is afhankelijk 
van het onderwerp en de foto’s. Het aantal bezoekers wijst er op dat deze pagina tot ver buiten onze 
organisatie aandacht trekt. De likes en reacties tonen de waardering voor deze vorm van 
berichtgeving. Door afstemming tussen de website en de Facebook pagina proberen wij de 
belangstelling te verbreden. Een nieuw fenomeen is de betekenis van de Facebook pagina voor de 
interne berichtgeving. De respons op oproepen voor bijvoorbeeld activiteiten en cursussen is soms 
zo groot dat communicatie via e-mail overbodig wordt. 
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De combinatie van de Facebook pagina van het Zeekadetkorps Nederland met die van de 
plaatselijke korpsen biedt een zeer brede kijk op de activiteiten van de zeekadetten. 

Samenwerking 

Regelmatig heeft overleg met de KVNR plaatsgevonden over gemeenschappelijke activiteiten om 
jongeren voor nautische beroepen te winnen. Een meevaarproject kon helaas niet worden 
gerealiseerd in verband met de daaraan verbonden voorwaarden van anderen. Wel leveren 
korpsleden een steeds groter aandeel in het project “Zeebenen in de klas” van de KVNR. Deze 
samenwerking past in een van de doelen van het beleidsplan 2014-2016 

Herdenkingen 

Deelname aan herdenkingen en andere officiële 
plechtigheden is een belangrijk onderdeel in de 
vorming van de zeekadetten. Daarnaast is het een 
passende mogelijkheid om het Zeekadetkorps te 
presenteren. Dit jaar hebben negen zeekadetten uit 
vijf verschillende korpsen in Amsterdam 
deelgenomen aan de nationale 4 mei- herdenking 
op de Dam. De delegatie stond weer onder leiding 
van onze coördinator ZKO1 F.F. Perreau (ZKK 
Lemmer). Hij speelt in samenwerking met Scouting 
bij deze activiteit en de voorbereiding – een oefen- 
en vormingsweekend en een informatiedag – een 
grote rol. Aan de nationale herdenking van het einde van WOII op 15 augustus in Den Haag namen 
ook negen korpsleden uit drie korpsen deel. Deze delegatie stond onder leiding van ZKO2 W. 
Eijkelenboom (ZKK Rotterdam). De inzet bij de jaarlijkse uitreiking van de Geuzepenning in 
Vlaardingen is een gezamenlijke activiteit waaraan korpsleden uit Maassluis, Schiedam en 
Vlaardingen deelnemen. Naast de deelname aan deze grote herdenkingen komt de medewerking 
die de korpsen bij plaatselijke herdenkingen op 4 mei (circa 11 plaatsen), 15 augustus (Den Helder) 
en in december (Amsterdam) leveren. 
Samen met Scouting heeft het Zeekadetkorps ook dit jaar een aandeel gehad in het verloop van het 
Concert op de Amstel op 5 mei. 16 Korpsleden, deels met vaartuigen, waren hierbij betrokken. Ook 
deze inzet stond onder leiding van ZKO1 F.F. Perreau. 
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6 INTERNATIONALE CONTACTEN 

Inkomende ISCA uitwisselingen 

Het stopzetten van subsidies heeft slechts een beperkte invloed op de inkomende ISCA 
uitwisselingen. Een aanvullend programma met ‘toeristische’ uitstapjes is alleen mogelijk als de 
gasten daar zelf de kosten van dragen. Uit contacten met buitenlandse Zeekadetkorpsen blijkt dat 
dit geen belemmering is voor bezoeken aan Nederland. 
Dit jaar was voor het landelijk zomerkamp geen (vaste) commandant beschikbar terwijl in de 
voorbereidingsfase nog niet duidelijk was hoe tijdens het zomerkamp hierin zou worden voorzien. In 
verband hiermee heeft het hoofdbestuur al in een vroeg stadium besloten geen buitenlandse gasten 
voor het zomerkamp uit te nodigen. Wel hebben Marinekadetten uit Leuven op de gebruikelijke wijze 
als gasten van het ZKK Hellevoetsluis aan het zomerkamp deelgenomen. 

Uitgaande ISCA uitwisselingen 

Eind 2012 heeft de algemene raad besloten geen uitgaande uitwisselingen te organiseren als gevolg 
van het stopzetten van subsidies aan onze organisatie. Daarna is de mogelijkheid besproken van 
een beperkte uitwisseling waarbij de deelnemers de kosten zelf dragen. Daarbij speelt ook de 
situatie van de escortofficieren een rol. Voor hen gaan de gedachten uit naar een beperkte 
tegemoetkoming. Het is nog niet gelukt een andere regeling op te zetten. Dit heeft tot gevolg gehad 
dat er in het verslagjaar geen uitgaande reizen zijn geweest 
 
Dit jaar zijn verschillende contacten gelegd om in 2015 een buitenlands Zeekadetkorps met een 
korpsschip een bezoek aan Nederland te laten brengen. 
De in het beleidsplan 2014-2016 genoemde doelen zijn gedeeltelijk gerealiseerd. 

ISCA conferentie 

Het ZKKNL is in 2015 gastheer voor de ISCA-conferentie en dus de organisator van de conferentie. 
Het hoofdbestuur heeft de oud-voorzitter de heer W.J. Kramer (sinds november opnieuw voorzitter) 
bereid gevonden leiding te geven aan de organisatie. Om zich goed te kunnen voorbereiden op de 
conferentie in 2015 heeft de heer Kramer dit jaar namens het ZKKNL deelgenomen aan de ISCA-
conferentie in Victoria BC, Canada. Kennismaking door uitwisselingsreizen is de belangrijkste taak 
van de ISCA. Daarnaast delen wij in ISCA-verband kennis over praktische zaken. Dit jaar viel de pr-
tool van het Canadese korps op. Met de voorbereiding van conferentie in 2015 is gestart. De 
conferentie vindt in Zaandam plaats. Het is de bedoeling dat de deelnemers ook met de Nederlandse 
korpsen kennis kunnen maken. 
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7 OPLEIDINGEN 

Kadercursussen 

Als gevolg van het wegvallen van subsidies werd 
de onderofficiersopleiding in 2013 aanvankelijk 
gestopt. Zodra daarvoor financiële middelen waren 
verkregen, is de opleiding door Trigon training en 
ontwikkeling aangepast zodat die door eigen 
trainers kan worden gegeven. Daarbij is de opzet 
van twee modules van elk een weekend veranderd 
in drie modules van elk één (zater)dag. Bij de 
aanpassing van de cursus zijn de lesstof en de 
kwaliteit niet veranderd. De onderofficierscursus 
bestaat nu uit de modules Het begeleiden van 
activiteiten, Het verzorgen van instructies en 
Leidinggeven. 
Na de succesvolle proef waarbij nog in 2013 de heren C. Magnée van Trigon en R. Hagman van 
ZKKNL (hoofdbestuur) samen de module Het verzorgen van instructies hebben gegeven, stonden 
onze trainers er dit jaar alleen voor. Op 21 juni hebben de heren Hagman en J. Teerds (ZKK 
Rotterdam) de module Leidinggeven verzorgd. Zij startten met 9 cursisten uit 4 korpsen. Op 25 
oktober heeft de heer Hagman samen met mevrouw E. Krikke-Norg (ZKK Harlingen) de module Het 
begeleiden van activiteiten gegeven. Zij pakten flink uit en aan die module namen 14 cursisten (2 
meer dan het normale maximum) uit 8 korpsen deel. Eén cursist heeft dit jaar de 
onderofficiersopleiding afgerond. De overige moeten nog 1 of 2 modules volgen. 
Zowel de trainers als de cursisten zijn zeer positief over beide cursusdagen. Het oordeel van de 
cursisten volgt uit hun reacties en uit de gretigheid waarmee zij zich voor een volgende module 
aanmelden. De investering in de ombouw van de onderofficierscursus, die mogelijk was door 
financiële bijdragen van drie maritieme fondsen, heeft het beoogde effect gehad. Wij kunnen op 
deze wijze de onderofficierscursus voortzetten. Met de ombouw is aan het in het beleidsplan 2014-
2016 gestelde doel voldaan. 
Bij beide cursusdagen heeft het ZKK Amsterdam de verzorging op zich genomen. 
 
Ook de officierscursus werd in 2013 stop gezet. De cursus, zoals die door Trigon wordt verzorgd, is 
van hoog niveau en vindt veel waardering bij de deelnemers. Het is daarom vooralsnog niet het 
voornemen deze cursus anders op te zetten. In het najaar 2013 heeft de algemene raad besloten 
een bedrag uit te trekken waardoor in 2014 één module kan plaatsvinden. Aan het eind van dat jaar 
werden wij verrast door een eenmalige gift waarmee het mogelijk is de officierscursus daarna nog 
twee jaar (met één module) te continueren. Op 8 maart hebben mevrouw E. Schouenberg en de 
heer C. Magnée (beiden Trigon) de module Leidinggeven verzorgd. Aan deze module hebben 9 
cursisten uit 4 korpsen deelgenomen. Een cursist van ZKK Waalwijk heeft hierbij de 
officiersopleiding afgerond. De overige deelnemers moeten nog 1 of 2 modules volgen. Uit een door 
Trigon uitgevoerde evaluatie blijkt dat de cursisten de cursus hoog waarderen. Ook uit de reacties 
die wij ontvangen blijkt dit. Een kernachtig: Absoluut een leerzame cursus, niet alleen binnen het 
Zeekadetkorps maar ook zeker daar buiten. 
De cursus vond plaats in het gebouw van Trigon, waarbij Trigon de hele verzorging op zich nam. 

Evaluatie kadercursussen 

Gegevens voor de in het beleidsplan 2013-2015 genoemde inventarisatie van de behoefte aan de 
officiers- en onderofficierscursus zijn eind 2013 tegelijk met de sterkteopgaven bij de korpsen 
opgevraagd. In de loop van het verslagjaar zijn de gegevens over de opleidingen gekoppeld aan de 
gegevens uit de korpsen over de samenstelling van het kader. 
Uit de evaluatie blijkt dat de deelname aan de officierscursus grillig is verlopen. Daarbij spelen een 
rol de onbekendheid (vooral in de eerste jaren), de aanvankelijke opbouw van de cursus (2 
weekenden kort na elkaar) en het twee maal doorbreken van de continuïteit. Voorts blijkt dat de 
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deelname per korps sterk verschilt. Hiervoor blijkt bij de evaluatie geen duidelijke verklaring. 
Overigens vormen de deelnemers een zeer gevarieerde groep: van commandant tot jong officier en 
enkele onderofficieren, die in beginsel voor bevordering tot officier in aanmerking komen. De 
conclusie is dat deelname aan de officiersopleiding moet worden gestimuleerd. Helaas wordt de 
capaciteit van de cursus beperkt door de financiële mogelijkheden. De evaluatie is gebaseerd op 
sterktegegevens van 2013 en opleidingsgegevens tot en met 2014. In de loop van 2014 is een 
positieve ontwikkeling geconstateerd. Naar verwachting zullen de eerstvolgende modules volledig 
zijn bezet. Voor het hoofdbestuur aanleiding om extra geld vrij te maken zodat in 2015 twee modules 
kunnen plaatsvinden. 
De evaluatie van de onderofficierscursus is iets anders uitgevoerd daar het moeilijk is zicht te krijgen 
op de zeekadetten, die potentieel voor bevordering tot onderofficier in aanmerking komen. Bij deze 
cursus valt het grillige verloop op. Ook hier zullen de aanvankelijke opbouw cursus (eveneens 2 
weekenden kort na elkaar) en het doorbreken van de continuïteit een rol spelen. Echter ook 
organisatorisch reden hebben invloed gehad. Over het algemeen was de bezetting van de cursussen 
goed. Deelnemers zijn zeekadetten en onderofficieren tot en met opperschipper. Vanuit alle korpsen 
nemen leden aan deze opleiding deel, hoewel het beeld per korps verschilt. Bij de evaluatie is een 
goede prognose voor de middellange termijn gemaakt. Naar verwachting kunnen tot en met 2015 
geen nieuwe cursisten aan de onderofficiersopleiding deelnemen, doch uitsluitend cursisten die al 1 
of 2 modules hebben gevolgd. Mede hierdoor zullen naar verwachting in de komende jaren de 
cursussen volledig zijn bezet. Uitbreiding van de capaciteit is op korter termijn niet mogelijk. De 
huidige – eigen – trainers kunnen slechts 2 modules per jaar geven. 

Sloepen 

Het was dit jaar weer mogelijk een trainingsdag met WR1-
sloepen te houden. Op 10 mei konden zeekadetten en 
onderofficieren uit zes korpsen in Den Helder aantreden. 
Deze keer een redelijk harde wind. Na wat theorie en 
oefenen in het optuigen, in de middag ondanks buien met 
drie sloepen het water op. Alle deelnemers kregen de 
gelegenheid de verschillende manoeuvres te oefenen. 
Voor de (aankomend) sloepcommandanten was dit een 
succesvolle dag onder leiding van het hoofdbestuurslid de 
heer R. Blok. Met deze trainingsdag is aan het in het 
beleidsplan 2014-2016 gestelde doel voldaan. 

CWO 

Een aantal korpsen verzorgen intensief de CWO zeilopleidingen. De CWO-gecertificeerde eigen 
instructeurs geven daar regelmatig CWO-diploma’s af. De ervaringen in die korpsen zijn positief. 
Nog steeds blijven de verschillen tussen de korpsen groot. De in het beleidsplan 2014-2016 
genoemde doelstellingen blijven onverkort gelden. Ons ontbreekt de personele capaciteit om vanuit 
een centraal punt de verdere ontwikkeling te stimuleren. Uitbouw is zeker wel mogelijk door van 
elkaars ervaringen te leren. 
 
Het gebrek aan personele capaciteit heeft ons belemmerd aan de andere aandachtspunten in het 
beleidsplan 2014-2016 te werken. 
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8 TECHNIEK EN VEILIGHEID 

Vaartuigen 

Onderhoud van korpsschepen en de financiering daarvan is 
een verantwoordelijkheid van de plaatselijke korpsen. Bij de 
vereniging is enige reserve om korpsen, die voor 
onvoorziene dringende uitgaven voor onderhoud aan het 
korpsschip komen te staan en door die uitgaven in 
financiële moeilijkheden dreigen te raken, beperkt financieel 
bij te staan. In het verslagjaar is aan twee korpsen een 
bijdrage en lening en een lening verstrekt om in het 
noodzakelijke onderhoud te kunnen voorzien. 
Het nieuw opgerichte ZKK Urk is naarstig op zoek geweest 
naar een passend korpsschip. Aan het eind van het jaar is 
het gelukt de Smal Agt II te verwerven. Op 30 december is het schip overgedragen. Het ZKK Urk 
zal het schip met de nieuwe naam Noorderkroon in gebruik nemen. Het ZKK Urk heeft bij het 
verwerven van de Noorderkroon technische, organisatorisch en financiële ondersteuning van het 
ZKKNL gekregen. 

Werkwijze 

Als gevolg van de personele ondercapaciteit kon slechts in beperkte mate contact met de korpsen 
worden onderhouden voor technische zaken. Bij de contacten gaat het om incidentele adviezen over 
onderhoud en reparatie na schade van schepen. 
In de loop van het jaar is de inventarisatie van gegevens over de korpsschepen en het onderhoud 
daarvan geheel bijgewerkt. De procedures voor het verkrijgen van een Certificaat van Onderzoek 
(CVO) voor de korpsschepen wordt gevolgd. Verschillende korpsen zijn hiermee bezig. Er moet 
echter nog heel wat werk worden verzet voor het einde van de overgangsperiode (30 december 
2018) wanneer het CVO verplicht is. 
Het ZKKNL onderhoudt een band met de commissie Wet- en regelgeving van de FONV. Een lid van 
het hoofdbestuur neemt deel aan de vergaderingen van die commissie. 

Kleding 

Na een langdurige stagnatie heeft het KPU-bedrijf medio 
2013 een flinke partij uniformstukken in een serie leveringen 
aan het Zeekadetkorps gezonden. Helaas werd toen nog niet 
alle bestelde uniformkleding geleverd en trad opnieuw 
stagnatie op. Bij het KPU-bedrijf moesten enkele 
administratieve hobbels worden weggeruimd. Daarbij 
speelde de personele bezetting bij het bedrijf een rol. In het 
voorjaar heeft het KPU-bedrijf een inhaalslag gemaakt en bij 
de vergadering van de algemene raad konden honderden 
kledingstukken worden verdeeld. Daarna hebben wij 

intensief met een medewerker van het KPU-bedrijf overleg gehad over een definitieve regeling. Na 
de zomer is die tot stand gekomen. Binnen de grenzen die het KPU-bedrijf stelt voor de levering aan 
externe klanten, loopt het aanschaffen van uniformering via onze kledingbeheerder nu goed. 
In de loop van het jaar zijn naar aanleiding van vragen vanuit de korpsen enkele kledingstukken van 
het werktenue ook in kleinere maten verkrijgbaar geworden. Het KPU-bedrijf heeft het nieuwe korps 
Urk op de eerste levering een korting gegeven, die bij de introductie van het huidige werktenue voor 
alle korpsen gold. 
Nadat wij eind 2013 een nieuwe leverancier voor de uitmonsteringen hadden gevonden, kan de 
beheerder uitmonsteringen vanaf het begin van dit verslagjaar alle artikelen weer uit voorraad 
leveren. 
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9 LANDELIJK ZOMERKAMP 

Inleiding 

Het landelijk zomerkamp 2014 van het Zeekadetkorps Nederland is van 13 tot en met 19 juli 
gehouden. Dit jaar is gekozen voor het IJsselmeer met de start in Enkhuizen, een stop in Lelystad 
en het slot op Urk. In deze opzet werd het zomerkamp weer onderbroken met vaartochten voor alle 
korpsschepen en kleine vaartuigen. 

Deelname 

Op zaterdag 19 juli liepen de meeste korpsschepen de haven van Enkhuizen binnen. Enkele korpsen 
 

Deelnemende korpsen en schepen 

Korps Schip  Korps Schip 

Alkmaar Bulgia  Hellevoetsluis Zeefakkel 

Amsterdam a/b Sittard  IJmond Zaandam 

Arnhem Pax  Moerdijk Van Versendaal 

Delfzijl a/b Zaandam  Schiedam a/b Enterprise 

Den Haag Enterprise  Urk a/b Zaandam 

Gouda Freyr  Vlaardingen Assam II 

Harlingen Sittard  Waalwijk Aquarius 

Heerhugowaard Abel Tasman    

 
Er namen zo’n 250 personen deel aan het zomerkamp, waarvan enkele Marinekadetten uit het 
Belgische Leuven aan boord bij het ZKK Hellevoetsluis. 

Programma 

Ondanks de vertragingen is het zomerkamp op 
zaterdag 13 juli op de afgesproken tijd gestart met een 
baksgewijs onder leiding van het schip van de wacht en 
de het hoofdbestuurslid de heer G. de Bock 
(commandant ZKK Alkmaar). 
Zondag is gestart met de traditionele kerkdienst. Het 
zeilprogramma werd kort uitgesteld om onweer af te 
wachten. 
Maandag was de dag van de traditionele trektocht. Een 
regenachtige dag. Aan het einde van de middag is de 
trektocht daarom afgeblazen. Veel kadetten waren 

reeds kletsnat en de vooruitzichten zagen er niet goed uit. De schepen en scheepjes zijn naar 
Lelystad gegaan. In Lelystad heeft een groep vrijwilligers de trektocht afgemaakt op het BBQ eiland 
in de haven van Lelystad. 
De dinsdag was door het afblazen van de trektocht een gewone kampdag met zeilwedstrijden en 
een SBD-avondspel.  
Woensdag verplaatsing van Lelystad naar Urk met onstuimig weer. De ondersteuning van de 
Marineslepers was slecht mogelijk. Diverse korpsschepen en kleine vaartuigen van de korpsen 
hebben de groep bij elkaar gebracht en naar de haven overgebracht. Deze woensdag was een dag 
van nationale rouw in verband met de vliegramp in Oekraïne. De gehele dag is de Nederlandse vlag 
half stok gevoerd op de korpsschepen en de sloepen. Om 16:00 is op de korpsschepen een alle 
hens aan dek gehouden met een minuut stilte. Op het programma voor de avond stond de 
traditionele doop. In verband met de dag van nationale rouw is de doop verschoven naar de 
donderdag en hebben de kadetten aan bungee roeien gedaan. 
Donderdag was de relatiedag. Een grote groep relaties van plaatselijke korpsen en het hoofdbestuur 
hebben genoten van een vaartocht en een fijne nasimaaltijd. Er is veel positieve feedback gehoord 
van de deelnemers. In de avond zijn de nieuwe kadetten gedoopt tot volwaardig zeekadetten door 
Neptunus en zijn helpers. 
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Vrijdag zeilwedstrijden in de ochtend. Roeiwedstrijden in de middag. Na het eindbaksgewijs is de 
BBQ gestart en was er een geslaagde bonte avond. 
 
Uitslagen: 
Sloepzeilen  Moerdijk/Waalwijk 
Sloeproeien  Arnhem  
Vletzeilen  Arnhem 
Plan Langendoen Arnhem 
Gouden pollepel  Alkmaar 

Ondersteuning 

De Koninklijke Marine heeft ook in 2014 een waardevolle 
bijdrage geleverd aan het zomerkamp Deze bijdrage 
bestond uit WR-1 sloepen, twee Walletjes, een MOB-boot 
en het beschikbaar stellen van diverse bruikleengoederen. 
De marinemensen, die zich op vrijwillige basis inzetten als 
bemanning voor de vaartuigen en voor algemene 
ondersteuning, leverden een onmisbare bijdrage aan het 
succes van het zomerkamp. 
Ook hebben andere sponsoren en instanties een bijdrage 
geleverd aan het slagen van het zomerkamp. In het 
bijzonder dank aan de gemeentes Enkhuizen, Lelystad en 
Urk. 

Leiding 

Aan het eind van het zomerkamp hebben wij afscheid genomen van Ben Langendoen, die reeds 
drager van het Zilveren Koggeschip is. Wij hebben hem bedankt met een korpsvlag voor zijn 
zeilschip en een foto in lijst van vletten en sloepen. 
Omdat de commandant van het zomerkamp voor zijn werk langdurig in het buitenland verblijft, is het 
zomerkamp dit jaar georganiseerd door de deelnemende korpsen onder leiding van de heer T. 
Gijsman, commandant ZKK Waalwijk. De commandanten hebben laten zien dat zij ook zelf een mooi 
kamp kunnen neerzetten.  
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10 BELANGSTELLINGSREGISTRATIE 

 

Bij de zeekadetkorpsen wordt de belangstelling voor een nautisch beroep bij de jeugdigen gewekt 
door de activiteiten en door degenen in het korps, die in een nautisch beroep werkzaam zijn of een 
opleiding daarvoor volgen. In het volgende overzicht is aangegeven hoeveel korpsleden dit betreft. 

 
2014: Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep: binnenvaart 12; ander varend beroep 8; ander 
nautisch beroep.25. 
2014: Actief ZKKNL en in ander maritieme opleiding: hbo 3; mbo 36; vmbo 19. 
 
In het volgende overzicht staat hoeveel leden, gesplitst naar categorie, binnen de plaatselijke 
organisaties in de nautische sector werkzaam zijn of daarvoor een opleiding volgen. 
 

 bestuurs
-leden 

andere 
vrijwillige

rs 

korps-
leiding 

overige 
korpsled

en 

totaal 

Sterkte 31 december 2014 71 69 153 334 627 

Actief ZKKNL en bij Koninklijke 
Marine 

1  8 3 12 

Actief ZKKNL en bij koopvaardij 2 10 28 7 47 
Actief ZKKNL en bij binnenvaart 1 1 8 6 16 

Actief ZKKNL en in ander varend 
beroep 

1 1 8  10 

Actief ZKKNL en in ander nautisch 
beroep 

9 7 18 3 37 

Actief ZKKNL en in maritieme 
opleiding 

  4 54 58 

Totaal actief ZKKNL en maritieme 
sector 

14 19 74 73 180 

 
De doelstelling van het Zeekadetkorps is ‘het voorbereiden van de jeugd op een maritieme 
beroepskeuze’. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel leden, jonger dan 24 jaar, in de loop van het 
jaar een nautisch beroep hebben gekozen of een nautische opleiding zijn begonnen. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Korpssterkte 31 december 480 476 477 487 487 

Actief ZKKNL en bij Koninklijke 
Marine 

18 16 13 14 11 

 3,8% 3,4% 2,7% 2,9% 2,3% 

Actief ZKKNL en bij koopvaardij 42 40 43 39 35 

 8,8% 8,4% 9,0% 8,0% 7,2% 

Actief ZKKNL en in ander nautisch 
beroep 

55 48 48 42 43 

 11,5% 10,1% 10,1% 8,6% 8,8% 

Actief ZKKNL en in maritieme 
opleiding 

49 64 52 60 58 

 10,2% 13,4% 10,9% 12,3% 11,9% 

Totaal actief ZKKNL en maritieme 
sector 

164 168 156 155 147 

 34,2% 35,3% 32,7% 31,8% 30,2% 
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Voor het eerst zijn de nautische VMBO-opleidingen afzonderlijk geregistreerd. 
 
Beroepskeuze 2010 2011 2012 2013 2014 

Naar Koninklijke Marine 2 1 3 6 6 
Naar koopvaardij 1 4 3 10 7 
Naar binnenvaart 6 6 5 3 2 
Naar ander varend 
beroep 

1 1 4 0 1 

Naar ander nautisch 
beroep 

2 - 2 5 3 

Naar nautische HBO-
opleiding 

6 7 3 1 1 

Naar nautische MBO-
opleiding 

13 13 17 18 12 

Naar nautische VMBO-
opleiding 

    7 

Totaal Maritiem 31 32 37 43 39 

Uit deze tabel blijkt dat na een dip in de jaren 2010 en 2011 de belangstelling voor de nautische 
beroepen weer is toegenomen en zich stabiliseert. 
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BIJLAGEN 

 

LEDENREGISTER (per 31 december 2014) 

 
Gewone leden. 
Stichting Zeekadetkorps Gouda 
Stichting Zeekadetkorps Alkmaar 
Stichting Zeekadetkorps Maassluis 
Stichting Zeekadetkorps Heerhugowaard 
Stichting Zeekadetkorps Amsterdam 
Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis 
Stichting Zeekadetkorps Jacob van Heemskerck, Schiedam 
Stichting Zeekadetkorps Waalwijk 
Stichting Zeekadetkorps Willem Ruys, Arnhem 
Stichting Zeekadetkorps Delfzijl 
Stichting Zeekadetkorps IJmond 
Stichting Zeekadetkorps Harlingen 
Stichting Zeekadetkorps Lt.Adm. Prins Bernhard, Den Haag 
Stichting Zeekadetkorps Moerdijk 
Stichting Zeekadetkorps Rotterdam 
Stichting Zeekadetkorps Urk 
Stichting Zeekadetkorps Den Helder 
Stichting Zeekadetkorps Lemmer 
Stichting Zeekadetkorps Vlaardingen 
 
Leden hoofdbestuur 
W.J. Kramer, KTZ BD voorzitter 
G. de Bock   vicevoorzitter 
G.H. van Beest, KLTZ BD secretaris 
W. Oosterom   penningmeester 
R.J. Hagman   lid/PR 
R. Blok   lid/OPL 
J. de Neef   lid/CTV 
H.M. Leeflang, KTZ BD lid 
 

ALGEMENE RAAD 

 
G.G. van der Linden voorzitter ZKK Gouda 
P. Keukenmeester voorzitter ZKK Waalwijk 
J. van Goor voorzitter ZKK Maassluis  
H. Aardse voorzitter ZKK Delfzijl 
L.C.E. Warnies voorzitter ZKK Amsterdam  
P.H.M. Scheffer voorzitter ZKK Harlingen 
S. van der Giesen voorzitter ZKK Schiedam  
A.M. de Rijke voorzitter ZKK Moerdijk 
D.L. Glasz voorzitter ZKK Arnhem  
H. Strikwerda voorzitter ZKK Urk 
H. Romeijn voorzitter ZKK IJmond  
K.H. Rozendal  voorzitter ZKK Lemmer 
D. Blok voorzitter ZKK Den Haag  
J.L. van der Wens voorzitter ZKK Rotterdam  
J. Loosman voorzitter ZKK Den Helder  



   

 

 22 

E.A. Aaldijk voorzitter ZKK Vlaardingen 
G.J. Hoogland voorzitter ZKK Alkmaar  
W.H. Voermans voorzitter ZKK Heerhugowaard  
W.R. de Waal voorzitter ZKK Hellevoetsluis 
W.J. Kramer, KTZ BD voorzitter hoofdbestuur 
G. de Bock vicevoorzitter hoofdbestuur 
G.H. van Beest, KLTZ BD secretaris. hoofdbestuur 
W. Oosterom penningmeester hoofdbestuur 
R. Blok lid hoofdbestuur 
J. de Neef lid hoofdbestuur 
R.J. Hagman lid hoofdbestuur 
H.M. Leeflang, KTZ BD lid hoofdbestuur 

COMMANDANTEN 

 
ZKK Gouda ZKO2OC R. Landsmeer (wnd.) 
ZKK Vlaardingen ZKO1 J. Dragstra 
ZKK Maassluis ZKO1 S. Molmans 
ZKK Alkmaar ZKO1 G. de Bock 
ZKK Amsterdam ZKO1 J.H.W. Wienesen 
ZKK Heerhugowaard ZKO1 O. Koster 
ZKK Schiedam ZKO1 S. Krol 
ZKK Hellevoetsluis ZKO1 H. Smit 
ZKK Arnhem ZKO1 R.H.J.T. Wilkens 
ZKK Waalwijk ZKO1 T.J.F. Gijsman 
ZKK IJmond ZKO1 E. IJzendoorn 
ZKK Delfzijl ZKO1 R. Geertsema 
ZKK Den Haag ZKO1 K.S. Faber 
ZKK Harlingen ZKO1 A.W. Taekema 
ZKK Rotterdam ZKO1 R.J. Hagman 
ZKK Moerdijk ZKO1 J. Rietveld 
ZKK Den Helder ZKO1 H.C. Launspach 
ZKK Lemmer ZKO1 F.F. Perreau 
ZKK Urk ZKO1 J. Hoekstra 
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JAARREKENING 2014 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 
 
 
 
 31-12-2014 31-12-2013 

 EUR EUR EUR EUR 

     

Vaste activa     

Leningen aan korpsen 46.500  18.500  

  46.500  18.500 

     

Vlottende activa     

Voorraden 4.096  5.954  

Vorderingen op korpsen 1.385  2.242  

Overlopende activa 7.099  26.090  

  12.580  34.286 

     

Liquide middelen  107.240  119.458 

     

Totaal activa  166.320  172.244 

     

     

Vermogen  104.578  110.176 

Reserves 

  49.460  46.225 

Kortlopende schulden     

Overige schulden 12.282  15.843  

  12.282  15.843 

     

Totaal passiva  166.320  172.244 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2014 
 
 
 2014 2013 Begroting 

   2014 

 EUR EUR EUR 

    

Subsidies 15.563 15.563 15.563 

Projectsubsidies 0 7.000 0 

Contributies 5.432 5.211 5.200 

Interest 1.034 2.064 1.000 

 

Diverse baten/diverse lasten 285 
              

12.165 500 

Baten uitmonsteringen 0 358  

Onttrekking reserve jubilea 0 0  

Totaal baten 22.314 42.361 22.263 

    

Onderhoud schepen en incidentele bijdrage korpsen 5.246 384 3.000 

Opleidingen 5.886 10.800 8.000 

Bankkosten  124 0 0 

Verzekeringen 2.699 2.188 2.000 

Internationale contacten 1.035 1.726 0 

Secretariaat en bestuurskosten 2.797 2.308 3.000 

Zomerkamp 3.628 3.500 3.500 

Abonnementen/contributies 0 1.292 1.500 

Public relations/activiteiten 3.997 3.529 5.000 

Dotatie voorziening opleidingen                 

0 10.000 2.500 

                                                   

IT en administratiekosten 0 1.240 0 

Dotatie jubilea 2.500 3.500 2.000 

Totaal lasten 27.912 40.467 30.500 

    

Saldo -5.598 1.894 -8.237 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2014 
 
Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling. 
 
BALANS 
 
Algemeen 
Voor zover in deze toelichting niet anders is vermeld, heeft de waardering van activa en passiva op 
nominale waarde plaatsgevonden. Hierop wordt in mindering gebracht een voorziening inzake 
lagere marktwaarde. 
 
Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. 
 
Vlottende activa, liquide middelen en kortlopende schulden 
Deze worden opgenomen tegen nominale bedragen en hebben een looptijd korter dan een jaar. Voor 
dubieuze vorderingen wordt een voorziening getroffen. 
 
REKENING VAN BATEN EN LASTEN 
 
Algemeen 
In de rekening van baten en lasten worden verantwoord de baten en lasten, die aan de 
verslagperiode zijn toe te rekenen. 
 
 
 
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 
 
 
Leningen aan korpsen 
 EUR 
Stand per 31 december 2013 18.500 
Nieuwe leningen 43.000 
Aflossingen/extra voorziening -15.000 

Stand per 31 december 2014 46.500 

 
Er is in 2014 een nieuwe lening verstrekt aan Arnhem, Heerhugowaard en Urk. Op het leningen-
bestand is voorzichtigheidshalve de voorziening verhoogd van 4.000 naar 8.000 euro. Dit gezien de 
sterk hogere leningenportefeuille. De lening van IJmond had in 2014 geheel afgelost moeten 
worden. IJmond heeft inmiddels € 10.000 afgelost. Het Hoofdbestuur is in overleg met IJmond in 
hoeverre er een nieuwe lening zal worden verstrekt. Aan Arnhem en Heerhugowaard zijn leningen 
verstrekt ten behoeve van noodzakelijke grote reparaties. Op deze leningen is inmiddels al weer 
afgelost. Tot slot is er eind 2014 een lening verstrekt aan Urk voor de aanschaf van een schip. Hierbij 
is het recht van tweede hypotheek gevestigd. Alle leningen zijn renteloos. Alleen als er achterstallige 
betalingen zijn wordt er rente in rekening gebracht. 
 
Voorraden 
 EUR 
Stand per 31 december 2013 5.954 
Waarde aankopen 4.418 
Waarde verkopen inclusief afboeking -6.276 

Stand per 31 december 2014 4.096 
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Vorderingen op korpsen 
 31-12-2014 31-12-2013 
 EUR EUR 
ZKK Heerhugowaard 0 0 
ZKK Schiedam 0 0 
ZKK Arnhem 0 2.728 
ZKK Den Haag 0 0 
ZKK IJmuiden 0 0 
ZKK Maassluis 0              

786 
ZKK Amsterdam 1.385 1.583 
ZKK Hellevoetsluis 0 0 
ZKK Waalwijk 0 0 
ZKK Moerdijk 0 92 
ZKK Alkmaar  0 187 
ZKK Lemmer 0 0 
ZKK Den Helder 0 738 
ZKK Delfzijl 0 0 
ZKK Rotterdam  0 0 
ZKK Vlaardingen 0 0 
ZKK Coevorden 0 0 
ZKK Harlingen 0 0 
ZKK Gouda 0 0 
Diversen 0 128 

Totaal R/C korpsen 1.385 6.242 
Reservering vorderingen korpsen 0 -4.000 

Stand per 31 december 2014 1.385 2.242 

 
In 2014 zijn alle oude vorderingen op een na afgewikkeld. Met Amsterdam is een betalingsregeling 
getroffen om een oude vordering af te betalen. Alle facturen verzonden in het boekjaar zijn voor eind 
december betaald.  
 
 
Overlopende activa 
 31-12-

2014 
31-12-

2013 
 EUR EUR 
Vorderingen 
Nog te ontvangen subsidie  

7.099 
0 

10.527 
15.563 

 7.099 26.090 

 
 
Liquide middelen 
 31-12-

2014 
31-12-

2013 
 EUR EUR 
   
   
ING rekening-courant 8.297 3.575 
ING spaarrekeningen 98.943 115.883 

 107.240 90.822 
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Vermogen 
 EUR 
Stand per 31 december 2013 110.176 
Resultaat 2014 -5.598 

Stand per 31 december 2014 104.578 

 
 
Reserves 
 31-12-

2014 
31-12-

2013 
 EUR EUR 
Ontwikkelingskosten cursussen en trainingen 14.000 14.000 
Veiligheidsmiddelen en onderhoudskosten 10.000 10.000 
Ontwikkeling promotiemateriaal 1.000 1.000 
Reservering voor jubilea 2015 en 2020 20.000 17.500 
Reserve nieuwe korpsen 4.460 3.725 
   

 49.460 46.225 

 
 
Aan de reserve jubilea is conform afspraak 2.500 euro toegevoegd. Het resterende saldo van het 
korps Coevorden is toegevoegd aan de reserve nieuwe korpsen. 
 
 
Onder de kortlopende schulden is de voorziening opleidingen ad € 10.001,-opgenomen. Deze is 
bestemd om de komende twee jaar  ( 2015 en 2016 ) de kosten van de officiersopleidingen te 
dekken. 
 
 
 
TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2014 
 
Subsidies 
 2014 2013 
 EUR EUR 
   
Kon. Ver. Ned. Reders 15.563 15.563 
SOOW Opleidingen Waterbouw 0 1.000 

 15.563 36.563 

 
 
Projectsubsidies 
 2014 2013 
 EUR EUR 
   
Directie der Oostersche Handel en Reederijen 0 1.000 
Prins Hendrik Stichting  0 2.000 
Vaderlandsch Fonds t.b.v. officierscursus 0 4.000 

 0 7.000 

 
Contributies 
De contributies betreffen de door het ZKK NL op basis van ledental doorberekende contributie aan 
de korpsen. 
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Interest 
 2014 2013 
 EUR EUR 
ING Bonusspaarrekening 240  
ING spaarrekening 794 2.052 

 1.034 2.052 

 
Diverse baten 
 2014 2013 
 EUR EUR 
Gift Stichting Maritiem Centrum 
Overige baten minus bijzondere lasten 

0               
285 

10.000 
2.165 

 285 12.165 

 
De diverse baten zijn in 2013 erg hoog door de gift verkregen van de Stichting Maritiem Centrum in 
Doorn. De bijzondere baten 2014 bestaan vooral uit giften. 
 
Onderhoud schepen en incidentele bijdragen korpsen 
 2014 2013 
 EUR EUR 
    
Onderhoud korpsschepen 5.246 384 

 5.246 384 

 
Deze kosten zijn in 2014 veel hoger, door de toekenning van een bijdrage aan een spoedreparatie 
aan het korpsschip van Arnhem en een bijdrage in de oprichtingskosten van het korps Urk. 
 
 
Opleidingen 
 2014 2013 
 EUR EUR 
Opleiding tot officier 5.018 0 
Opleiding tot onderofficier 600 8.306 
Overige opleidingskosten  268 2.494 
Afboeking reservering cursuskosten – – 

 5.886 10.800 

 
De opleiding tot officier is nog uitbesteed. De opleidingen tot onderofficier worden geheel in eigen 
beheer uitgevoerd. Dit heeft tot een zeer aanzienlijke daling van de opleidingskosten geleid.  
 
Verzekeringspremies 
 2014 2013 
 EUR EUR 
Betaalde verzekeringspremies 25.824 25.376 
Doorberekend aan korpsen -23.125 -23.248 

 2.699 2.128 

 
 
Excursies en internationale contacten 
De € 1.035 betreft kosten van het bijwonen van de ISCA conferentie. 
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Zomerkamp 
De netto kosten van het zomerkamp waren dit jaar wat hoger door nagekomen kosten van het 
zomerkamp  2013.  
 
Abonnementen/ contributie 
 2014 2013 
 EUR EUR 
Contributie Watersportverbond 0 1.292 

 0 1.292 

 
Doordat het HB onvoldoende toegevoegde waarde zag in het lidmaatschap van het Watersport-
verbond, is dit lidmaatschap opgezegd. 
 
Public relations/ activiteiten 
 2014 2013 
 EUR EUR 
   
Kosten 4 mei viering 989 671 
Reis- en verblijfskosten  361 561 
Aanschaf banner 0 1.816 
Wapenschildjes 0 167 
Ontwikkeling website 96 175 
Promotiemateriaal 1.968 1.734 
Wereldhavendagen 0 512 
Overige kosten 583 547 

 3.997 3.529 
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 Begroting 
 2015 
  

Baten  

Subsidies 18.122 

Projectsubsidies 0 

Contributie  7.000 

Intrest  1.000 

Overige baten 500 

Totale baten 26.622 

  

Lasten  

Onderhoud schepen/bijdrage 

korpsen 

3.000 

Opleidingen  4.000 

Verzekeringen  2.500 

Internationale contacten 2.500 

Bestuur en administratie 6.000 

Zomerkamp  3.500 

Contributies 0 

Public relations  5.000 

Reservering jubilea  2.500 

Overige kosten  1.500 

Activiteiten 2.000 

Totale lasten 32.500 

  

Saldo  -5.878 
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